


 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
อัตราค่าบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 

ความถี่ A.M. 1386 KHz. และ www.am1386.com 
 

ประเภทการให้บริการออกอากาศ และการเผยแพร่ 

รายละเอียดการให้บริการ 
อัตราค่าบริการ 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
หมายเหตุ 

1. การเช่าเวลาเพื่อออกอากาศ 
1.1 เวลา 30 นาที ทุกวันจันทร์ – วันเสาร ์
1.2 เวลา 60 นาที ทุกวันจันทร์ – วันเสาร ์
1.3 เวลา 30 นาที เฉพาะวันเสาร์ หรืออาทิตย์
1.4 เวลา 60 นาที เฉพาะวันเสาร์ หรืออาทิตย์
1.5 เวลา 30 นาที เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

 
12,540 บาท/เดือน 
19,800 บาท/เดือน 
2,100 บาท/เดือน 
3,300 บาท/เดือน 
3,300 บาท/เดือน 

กรณีเช่าเวลาไม่ครบ 
ตามจ านวนดังกล่าว  

อัตราค่าบริการจะปรับลด 
ตามสัดส่วน 

2. เผยแพร่สปอต (Spot) 
2.1 ความยาว 30 วินาท ีเหมาจ่าย จ านวน 30 ครั้ง
2.2 ความยาว 60 วินาที เหมาจ่าย จ านวน 30 ครั้ง 

 
3,000 บาท 
4,500 บาท 

 

3. เผยแพร่สารคดีสั้น 
3.1 ความยาว 2 นาที เหมาจ่าย จ านวน 10 ครั้ง 
3.2 ความยาว 3 นาที เหมาจ่าย จ านวน 10 ครั้ง 

 
2,000 บาท 
3,000 บาท 

 

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรายการ ความยาว 
ไม่เกิน 5 นาที 

ไม่เกิน 200 บาท 
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ประเภทการให้บริการผลิตสื่อเสียง 

รายละเอียดการให้บริการ 
อัตราค่าบริการ 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
หมายเหตุ 

1. ผลิตสปอต (Spot) ความยาวไม่เกิน 1 นาที    
ประกอบด้วย การเขียนบทสปอต การลงเสียง  
ตัดต่อเสียง และเพ่ิมเสียงประกอบ  
จนเป็นสปอตที่เสร็จสมบูรณ์  

 
ไม่เกิน 10,000 บาท/เรื่อง 

อัตราค่าบริการดังกล่าว  
เป็นการใช้เสียงของเจ้าหน้าที่
สถานีฯ กรณีผู้ว่าจ้างประสงค์

ใช้เสียงบุคคลภายนอก 
ที่มีชื่อเสียง จะมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม จ านวน 5,000 บาท 

2. ผลิตสารคดีสั้น  
    2.1 ความยาวไม่เกิน 1 นาที 
    2.2 ความยาวไม่เกิน 2 นาที  
    2.3 ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

การเขียนบทสารคดี การลงเสียง ตัดต่อเสียง 
และเพ่ิมเสียงประกอบ จนเป็นสารคดีที่เสร็จสมบูรณ์ 

 
ไม่เกิน 5,000 บาท/เรื่อง 
ไม่เกิน 6,000 บาท/เรื่อง 
ไม่เกิน 8,000 บาท/เรื่อง 

 

3. ค่าบริการผลิตรายการ  
    3.1 ค่าผลิตรายการ ความยาว 25 นาท ี
          จ านวน 1 เทป/สัปดาห์ 
    3.2 ค่าผลิตรายการ ความยาว 25 นาที 
          จ านวน 2 เทป/สัปดาห์ หรือ 
          ความยาวจ านวน 50 นาที 
          จ านวน 1 เทป/สัปดาห์ 

 
8,000 บาท/เดือน 

 
12,000 บาท/เดือน 

 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสถานีฯ 
ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 

6 กันยายน 2564 

4. ค่าผลิตเสียงประกอบสื่อ ความยาวไม่เกิน 30 นาที 
ได้แก่ พาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) สไลด์มัลติวิชั่น 
วีดิทัศน์ หรืองานอ่ืนที่มีลักษณะเป็นเสียงประกอบ 

ไม่เกิน 10,000 บาท/เรื่อง 
สถานีฯ ให้บริการ 

ผลิตงานเสียงเท่านั้น 
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ประเภทการให้บริการอ่ืน ๆ 

รายละเอียดการให้บริการ 
อัตราค่าบริการ 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
หมายเหตุ 

1. เช่าห้องบันทึกเสียง 400 บาท/ชั่วโมง  
2. ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ 

2.1 ในกรุงเทพมหานคร 
2.2 ส่วนภูมิภาค (ไม่เกิน 330 กิโลเมตร  

กรณีนอกเหนือพ้ืนที่ที่ก าหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
กิโลเมตรละ 50 บาท) 

 
10,000 บาท/3 ชัว่โมง 
20,000 บาท/3 ชัว่โมง 

หากเกิน 3 ชั่วโมง  
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

จ านวน 2,500 บาท/ชั่วโมง 

3. เผยแพร่บทความทางการเกษตรบนเว็บไซต์ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
www.am1386.com 

ไม่เกิน 5,000 บาท/
บทความ 

 

4. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
www.am1386.com 

ไม่เกิน 5,000 บาท/ข่าว  

5. เช่าพ้ืนที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
www.am1386.com 

 2,000 บาท/เดือน  

6. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่าน
สื่อสังคม (Social Media) ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร 

ไม่เกิน 5,000 บาท/
ชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 


